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Over dit boek

Dit fotoboek is een impressie van 
onze zomervakantie 2008 in het 
Noord Westen van de Verenigde 
Staten. 

Leon & Christel Pillich, Malden



The Best of the West

Van 13 juni 2008 tot en met 5 juli 2008 hebben wij een trektocht gemaakt door het Noord Westen 
van de Verenigde Staten. De reis begon in Denver, Colorado en ging per huurauto via een reeks 
Nationale Parken naar Seattle, Washington. Tijdens deze reis bezochten we achtereenvolgens Rocky 
Mountains Nantional Park, Dinosaur National Monument, Grand Tetons NP, Yellowstone NP, Glacier NP, 
Mount Rainier NP,  Olympic NP en Seattle. Op elk van deze locaties hadden we voldoende tijd om één 
of meer wandelingen te maken. Er waren zoveel foto "opportunities" dat we slechts een klein deel 
van de foto's in dit boek konden opnemen.

Naast de landsschappen en uitgestrektheid van het landschap waren de bijzondere 
natuurverschijnselen in Yellowstone National Park en de wilde dieren de dingen die op ons de 
meeste indruk maakten.
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De eerste blik op de Rocky Mountains vanaf de parkeerplaats bij ons eerste hotel en 
onderweg van Denver naar Estes Park bij Rocky Mountains NP.
Op de volgende pagina's volgen foto's van onze eerste wandeling naar Mills Lake.
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14 juni

De wandeling naar Mills 
Lake in het hart van het 
Rocky Mountains NP 
bood ons fraaie 
vergezichten en mooie 
wandelpaden. Wel bleek 
(en niet voor het laatst) 
dat we nog erg vroeg in 
het seizoen waren.

... en dan Mills Lake

4





6



15 juni

Wandeling naar en 
beklimming van Deer 
Mountain.

Weidse landschappen en wildlife
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Op de 16e juni reizen we van Estes Park naar Vernal in Utah. De tocht steekt de Rocky 
Mountains over via de Trail Ridge Road. Het hoogste punt van deze weg ligt op 3713 meter. 
Ruim boven de boomgrens treffen we een toendra landschap aan. Onderweg zijn we 
regelmatig gestopt voor korte wandelingetjes en om foto's te maken.
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Op de Trail Ridge Road 
komen we ook de 
Continental Divide tegen: 
aan de ene kant stroomt 
het water naar de 
Atlantische Oceaan en aan 
de andere kant naar de 
Grote Oceaan.

Aan de andere kant van de Rocky 
Mountains komen we bij de Holzwarth Trout Lodge
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17 juni - bezoek aan Dinosaur NM. Dit is één van de grootste vindplaatsen ter wereld van 
dinosaurus botten. Ook vanuit landschappelijk oogpunt is het een mooi gebied, met veel 
mooie rotsformaties. Na dit bezoek gaat de route verder via de Flaming Gorge naar Jackson, 
Wyoming bij het Grand Tetons NP. 
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18 juni - Grand Teton NP. Met de boot zijn we naar de overkant van Jenny Lake (foto rechts) 
gevaren. Daar hebben we de Cascade Canyon Trail gelopen tot aan de Canyon Forks en weer 
terug. Op de terugweg zijn we langs Jenny Lake gelopen.
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19 juni - Via Grand 
Tetons NP reizen we naar 
Yellowstone NP. Daar 
besteden we een groot deel 
van de dag aan het 
bekijken van allerlei 
bronnen en geisers. We 
konden daar geen genoeg 
van krijgen.

Onder en rechtsboven- de eerste kennismaking met Yellowstone.

22



23



24



25





20 juni - het Upper 
Geyser Basin in 
Yellowstone bezocht. 
Vervolgens zijn we via 
Madison, Norris en 
Mammoth naar Gardiner 
(even buiten Yellowstone) 
gereden.

Old Faithfull Inn met Old Faithfull 
Geyser.
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21 juni - Grand Canyon of the Yellowstone. Via Mammoth en Norris zijn we naar de Grand 
Canyon of the Yellowstone gereden. Daar hebben we een stukje van de North Rim Trail 
gelopen en de South Rim Trail tot aan Artist Point. Het is duidelijk waar Yellowstone zijn 
naam aan heeft te danken.
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22 juni - na een laatste 
bezoek aan Yellowstone 
reizen we via Helena 
(overnachting) door Big 
Sky Country naar Glacier 
NP.

Big Sky Country biedt weidse uitzichten, lege wegen en heel weinig bebouwing.
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24 juni - Glacier NP. Vanuit de Swiftcurrent Motor Inn, in het 
hart van het Many Glaciers gebied in het National Park, zijn we 
via de Ptarmigan Falls naar Ice Lake gewandeld. Een mooie tocht 
met veel besneeuwde stukken "trail".
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25 juni - Glacier NP. We hebben de "Going-to-the-sun road" 
genomen langs St. Mary Lake tot en met de Gunsight Pass 
trailhead. De rest van de weg was nog afgesloten vanwege 
sneeuw (tot 4 juli). Hierna langs het park naar West Glacier waar 
we bij Lake McDonald logeerden. Nog even lekker kano gevaren.



Rechts een "osprey"
(visarend) die we zagen bij 
het Visitor Center van 
Glacier NP aan het begin 
van de "going-to-the-sun 
road". Deze vogel hebben 
we nog vaker gezien 
tijdens deze vakantie.

De Village In at Appgar waar we één nacht verbleven.
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26 juni - Glacier NP (West). Wandeling gemaakt naar de top van Apgar Mountain met fraai 
uitzicht over Lake McDonald. Vervolgens een korte autotocht langs Lake McDonald met als 
sluitstuk een wandeling langs de Avalanche creek naar het Avalanche lake.
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27 juni - van Kalispell bij 
Glacier naar Postfalls. Een 
echte reisdag. Via het oude 
mijnstadje Wallace waar 
we een "mining tour" 
maakten en via het 
mondaine Coeur d'Alene 
(spreek uit op zijn 
Amerikaans) naar de 
overnachtingsplaats 
Postfalls.

28 juni - naar Mount Rainier NP. 
Zie volgende pagina. In Mount Rainier lag nog heel veel sneeuw.
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29 juni - 
wandeling aan de 
voet van Mount 
Rainier. Alle trails 
rondom Mt. Rainier 
waren nog 
besneeuwd, maar 
een aantal waren 
gemarkeerd. 
Wandeling 
gemaakt naar 
Pebble Creek. 
Vervolgens nog 'n 
hike bij Carter 
Falls met oversteek 
woeste rivier.
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30 juni - naar Olympic 
NP. Bij vertrek treffen we 
twee spelende vosjes aan.

Bezoek aan het Quinault 
Rain Forest voor een 
eerste kennismaking met 
het gematigd regenwoud 
van Olympic.

Later op de dag bezoeken we nog het strand aan de kust van de Grote Oceaan. Ook de kuststrook hoort grotendeels bij Olympic NP.
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1 juli - Hoh Rain Forest en La Push. In de ochtend hebben we bij het Hoh Rain Forest 
Visitor Centre de Hall of Mosses trail en de Spruce Nature Trail gelopen. Na de lunch zijn we 
naar La Push gegaan voor een spectaculaire trail over en langs het strand.

57



58



59





61





2 juli - naar Port Angeles. Door het noordwestelijk deel van Olympic NP via Lake Crescent 
naar Port Angeles gereden. Onderweg hebben we verschillende kleine uitstapjes gemaakt 
waaronder een korte wandeling bij Marymere Falls.
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3 juli - Hurricane Ridge. 
Vandaag wandeling vanaf 
het Hurricane Ridge 
Visitor Center naar 
Hurricane Hill gemaakt. 
Mooie vergezichten op het 
centrale berggebied van 
Olympic vormden onze 
beloning.

Onderweg veel bloemenpracht gezien. Ook wildlife was weer niet 
te missen. We zagen een beer op verre afstand en een groep Black Tail Deer van heel dichtbij.
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4 juli - Seattle. Een korte rit en een overtocht met een veerboot brachten ons naar deze 
laatste stop. We hebben Seattle uitgebreid bekeken, inclusief de fameuze Seattle 
Underground Tour en de Space Needle. Uiteraard hebben we ook het 4th of July vuurwerk 
genoten. Een dag later nogmaals uitgebreid Seattle bezocht voordat we 's avonds terugvlogen.
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